
Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2011  –   Sessió ordinària de data 18 d’agost

L’any dos mil  onze,  dijous,  dia 18 d’agost,  a casa comuna d’Escaldes-
Engordany  es  reuneix  el  Consell  de  Comú  en  sessió  ordinària,  sota  el
següent Ordre del dia:

1. Proposta  d’aprovació  definitiva  de  la  modificació  de  les  fitxes
urbanístiques,  dels  quadres  descriptius  de  l’àmbit  de  les  unitats
d’actuació UA-Suble-01,  el Falgueró i UA-Suble-11,  Étang Salé, i de
les Normes urbanístiques del POUPEE, d’acord amb l’article 106.2 de
la LGOTU.

2. Proposta  d’aprovació  d’una  Ordinació  de  despesa  plurianual,  per
l’import  de  157.775,05  €, destinada  a  finançar  els  treballs  de
renovació de la xarxa residual i pluvial d’un tram dels carrers Josep
Viladomat i François Mitterrand.

3. Proposta  d’adjudicació  a  la  UTE COPSA-LOCUBSA dels  treballs  de
renovació de les xarxes residuals i  pluvials en un tram dels carrers
Josep Viladomat i François Mitterrand, per l’import de 257.775,05 €.

4. Examen  i,  si  hi  ha  lloc,  acord  de  publicació  de  l’expedient  de
delimitació  del  terreny  que  configura  la  unitat  cadastral  7L00001,
situat entre les propietats de Casa Estanyet, Casa Jaumetó i el camí
del  Roc,  conforme  al  procediment  previst  als  articles  32  i  33  de
l’Ordinació del Cadastre.

5. Proposta  d’aprovació  provisional  del  Pla  de  Gestió  de  la  Vall  del
Madriu–Perafita–Claror, conforme a l’article 16.3 de la Llei 9/2005,
del patrimoni cultural d’Andorra.

6. Informes de caràcter general.

7. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Montserrat Capdevila Pallarés, Cònsol
Major, assisteixen els membres de la Corporació, excepció feta dels Hbles.
Srs. Àlex Molina i Jordi Tudó, que han excusat la seva absència. Havent-hi
el quòrum necessari i essent les 16:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara
oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos pel dia
d’avui.

S’ha lliurat  als  consellers  l’esborrany de l’acta  corresponent a la  sessió
celebrada el passat dia 21 de juliol, la qual serà sotmesa a l’aprovació del
Ple en el transcurs de la propera sessió, conjuntament amb l’esborrany de
l’acta de la sessió d’avui.

   151



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2011  –   Sessió ordinària de data 18 d’agost

1. Proposta  d’aprovació  definitiva  de  la  modificació  de  les
fitxes urbanístiques, dels quadres descriptius de l’àmbit de
les unitats d’actuació UA-Suble-01, el Falgueró i UA-Suble-
11, Étang Salé, i de les Normes urbanístiques del POUPEE,
d’acord amb l’article 106.2 de la LGOTU

El Sr. Marc Calvet, conseller d’Urbanisme, informa al Ple sobre la proposta
presentada:

El dia 22 de març del corrent, el Comú va aprovar provisionalment les
modificacions a les fitxes urbanístiques, quadres descriptius i normativa
complementària de les unitats d’actuació UA-Suble-01,  el Falgueró i
UA-Suble-11,  Étang Salé,  (publicades al BOPA núm. 20, de data 1
d’abril del 2011). En data 14 d’abril del mateix any, la CTU va informar
favorablement  les  modificacions  proposades  pel  Comú  d’Escaldes-
Engordany.

En la sessió celebrada el dia 21 de juliol,  el Comú va introduir una
modificació  puntual  a  la  fitxa  de  la  UA-Suble-01  El  Falgueró,  arrel
d’una al·legació presentada per un ciutadà, i va trametre novament tota
la documentació al Govern per tal que, en compliment dels articles 10,
99  i  106  de  la  LGOTU,  la  proposta  de  modificació  pogués  rebre
l’aprovació prèvia.

El  Govern,  en  la  sessió  del  dia  10  d’agost  d’enguany,  va  donar
l’aprovació  prèvia  a  la  proposta  de  modificació,  ratificant  l’informe
favorable que havia donat la CTU en la seva reunió del dia 4 d’agost,
còpia  de  la  qual  s’ha  tramès  a  tots  els  consellers  per  a  la  seva
informació.

D’acord doncs amb l’exposat, i conforme a l’article 106.2 de la LGOTU,
es  presenta  avui  la  proposta  d’acord  d’aprovació  definitiva  de  la
modificació de les fitxes corresponents a la UA-Suble-01, el Falgueró i
UA-Suble-11,  Étang  Salé  i,  correlativament,  la  proposta  d’acord  de
contestar  l’al·legació  presentada  en  coherència  amb  l’acord  de
modificació.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta  presentada.  Es  trametrà  al  BOPA  el  corresponent  Decret  de
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modificació de les fitxes urbanístiques, dels quadres descriptius de l’àmbit
d’unitats d’actuació i de les normes urbanístiques del POUPEE, per a la
seva publicació i posterior entrada en vigor.

2. Proposta  d’aprovació  d’una  Ordinació  de  despesa
plurianual,  per  l’import  de  157.775,05  €,  destinada  a
finançar  els  treballs  de renovació  de la  xarxa  residual  i
pluvial d’un tram dels carrers Josep Viladomat i François
Mitterrand.

La Sra. Cònsol Major informa al Ple que d’acord amb els informes dels
departament d’Intervenció i d’Urbanisme que disposen els consellers, es
presenta a l’aprovació una Ordinació de despesa plurianual per un import
de  157.775,05  €,  per  tal  de  poder  adjudicar,  conforme  a  la  Llei  de
Finances Comunals, els treballs de renovació de la xarxa residual i pluvial
d’un tram del carrer Josep Viladomat i del carrer François Mitterrand (punt
següent de l’ordre del dia), atès que la partida pressupostària prevista per a
l’exercici  2011,  “conservació  de  clavegueres”  no disposa  de  la  dotació
suficient.

A continuació, és la Sra. Cònsol Menor qui motiva la proposta:

Sabem que aquesta Corporació es va comprometre a finalitzar la xarxa
separativa d’aigües residuals i pluvials de tota la parròquia abans de
l’any 2015, segons un conveni signat amb el Govern en data 23 de
febrer de 2005. Vist que el tram del carrer en front del Caldea es troba
en  obres  actualment,  el  Comú  ha  considerat  lògic  aprofitar  aquest
moment per fer el tram de xarxa separativa corresponent, ja que un cop
acabada la passarel·la d’accés a Caldea hagués estat impossible. Això
suposarà sobretot un estalvi econòmic i de feina pel Comú, ja que una
part de la rasa per passar els tubs ja està oberta amb motiu de les obres
i,  per  tant,  només  serà  necessari  ampliar  la  mateixa  excavació.  Per
contra, si aquesta obra es fes posteriorment, el Comú hauria d’assumir
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la totalitat del cost de la rasa esmentada i a més, la seva pavimentació.
Inicialment aquesta despesa no estava prevista en el pressupost 2011,
perquè  el  projecte  de  construcció  de  la  passarel·la  d’accés,  en  un
principi  Caldea  preveia  executar-lo  l’any  2012,  mentre  que  ara  la
finalització dels treballs es preveu pel desembre de 2011. Pels motius
exposats, es proposa que s’aprovi la proposta posada a consideració. 

Closa l’exposició de la Sra. Cònsol Menor i, no havent-hi altra intervenció
sol·licitada,  per  assentiment,  el  Ple  aprova  la  proposta  d’ordinació  de
despesa plurianual presentada, la qual serà tramesa al BOPA per a la seva
publicació i posterior entrada en vigor.

3. Proposta  d’adjudicació  a  la  UTE  COPSA-LOCUBSA  dels
treballs de renovació de les xarxes residuals i pluvials en
un tram dels carrers Josep Viladomat i François Mitterrand,
per l’import de 257.775,05 €.

Una vegada finalitzats els tràmits de licitació pública, conforme a l’informe
elaborat per la Directora del Departament d’Urbanisme i a la proposta de la
Mesa  de  contractació,  la  Sra.  Cònsol  Major  demana  al  Ple  aprovar
l’adjudicació dels treballs de renovació de les xarxes residuals i pluvials en
un  tram  dels  carrers  Josep  Viladomat  i  François  Mitterrand,  a  la  UTE
COPSA-LOCUBSA,  per un import de 257.775,05 €. 

Conforme a l’acord adoptat en l’apartat anterior de l’ordre del dia de la
sessió  d’avui,  una  part  d’aquesta  despesa  es  carregarà  a  la  partida
“conservació  de  clavegueres”  del  pressupost  2011,  i  l’altra  part,  a  la
mateixa partida del pressupost 2012.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la
proposta d’adjudicació presentada.

   154



Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany  –  Any 2011  –   Sessió ordinària de data 18 d’agost

4. Examen i, si hi ha lloc, acord de publicació de l’expedient
de delimitació del terreny que configura la unitat cadastral
7L00001, situat entre les propietats de Casa Estanyet, Casa
Jaumetó i el camí del Roc, conforme al procediment previst
als articles 32 i 33 de l’Ordinació del Cadastre.

A instància de la Sra. Cònsol Major, el Secretari General dóna lectura a un
informe en relació a l’expedient de delimitació que es posa a consideració
(els consellers disposen d’una còpia d’aquest informe i dels annexes que
s’hi esmenten):

Antecedents

1. La Comissió del Cadastre encarregada de la delimitació dels terrenys
de la zona pilot, el dia 21 de juliol del 2008 no va poder efectuar la
delimitació d’aquesta franja de terreny, pel fet que tant el Sr. Josep
Martell com el Sr. Jaume Fortó van manifestar l’existència d’un litigi
sobre la titularitat del terreny. El Sr. Josep Martell Sansa al·lega que
“l’extrem  Est  de  la  parcel.la  del  Sr.  Jaume  Fortó  és  comunal”.
Aquesta superfície de terreny, identificada al cadastre amb el núm.
7L/00001, fou inscrita com a “terreny en divergència”. (De núm. 1,
s’acompanya l’acta de delimitació de data 21 de juliol del 2008; de
núm. 2, el plànol amb la finca 7L/00001, inscrita al Cadastre com a
“terreny en divergència”).

2. El  dia  9  de  desembre  del  2010,  el  Sr.  Jaume  Fortó  Nogueira
sol·licita  al  Comú que s’inscrigui  aquesta parcel.la  a nom seu al
Cadastre  Comunal,  pel  fet  que  correspon  a  l’accés  a  la  seva
propietat.

3. El dia 4 de febrer del 2011, el Sr. Jaume Martell Sansa a) Jaumetó,
presenta una sol.licitud davant del Comú demanant que s’inscrigui
al Cadastre Comunal “aquella franja de terreny davant de la qual el
Sr. Josep Martell Sansa va construir una obertura en la part baixa
del Xalet per tal que els vehicles poguessin accedir des del camí del
Roc a  l’immoble  que està  bastint”.  Argumenta la  seva  demanda
acompanyant una sentència del Tribunal Superior de Justícia, secció
Civil,  i  manifestant  que  “segons  la  sentència,  de  les  actuacions
consten proves suficients que porten a pensar que la franja litigiosa
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és  de  titularitat  pública,  ja  que  forma  part  de  l’esmentat  camí
comunal”. 

4. El dia 31 de març del 2011, el Sr. Josep Martell Sansa presenta un
“complement  d’al·legacions  al  Cadastre”  relacionat  amb  la
sol·licitud presentada el dia 4 de febrer del corrent any, especificant
que la franja de terreny a la qual fa referència en la seva primera
sol·licitud és tota aquella  que fou objecte  d’examen en el  judici
interdictal. És a dir, demana la inscripció com a terreny comunal de
tota la franja de terreny corresponent a l’ample i sobre ample del
camí del Roc, entre la finca “Prat de Vilà”, propietat dels germans
Fortó, i la finca “Hort del Jaumetó o Hort de la Canya”.

5. Transcorregut  dos  mesos  des  de  la  data  de  presentació  de  les
sol·licituds,  tant  el  Sr.  Jaume  Fortó  com  el  Sr.  Josep  Martell,
formulen els respectius recursos d’alçada davant del Govern.

El Comú tramet al Govern els informes preceptius als dos recursos,
exposant en síntesi que la sentència a la que tots dos sol·licitants
fan referència no determina si la franja de terreny en divergència és
privada  o  és  de  titularitat  pública,  cosa  per  la  qual  no  pot  ser
considerada,  als  efectes  dels  articles  32 i  33 de l’Ordinació  del
cadastre, com a títol judicial que resolgui divergències en relació a
la  titularitat  de  la  parcel·la  i  encara  menys  com un  acord  dels
titulars sobre la franja de terreny:

(Fonament de Dret V de la Sentència) 

“Respecte d’aquest punt, en el mateix sentit que la Sentència
recorreguda, aquesta Sala estima que l’agent no ha aportat a les
actuacions proves suficients que permetin concloure que, com a
mínim aparentment, gaudeix de la possessió o és titular de la
franja de terreny en qüestió com li corresponia fer”. 

“Altrament,  a  les  actuacions  consten  igualment  proves  que
contradiuen aquesta possibilitat i porten més aviat a pensar que
la franja en litigi és de titularitat pública, ja que forma part del
denominat “Camí del Roc”. 

En conclusió, el Comú informa al Govern que la parcel·la en qüestió
està inscrita al Cadastre com a “terreny en divergència” i procedirà
de  conformitat  amb  l’article  33  de  l’Ordinació  del  Cadastre
(Procediment de resolució de divergències), un cop disposi de l’acta
de delimitació de la Comissió del Cadastre.
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6. El  Govern desestima ambdós recursos,  ratificant  els  informes del
Comú d’Escaldes-Engordany.

7. El  Comú  demana  novament  a  la  Comissió  del  Cadastre  que  es
reuneixi per a delimitar el bé immoble de referència i aixequi acta
de  la  delimitació,  per  tal  d’iniciar  el  procediment  establert  a
l’Ordinació del Cadastre per a la resolució de divergències (article
33).

Reunió de la Comissió del Cadastre

El dia 29 de juliol del 2011 es reuneix la Comissió del Cadastre. La
convocatòria  es  publica  al  BOPA  i  es  notifica  personalment  al  Sr.
Martell  la  celebració  d’aquest  acte,  en  la  seva  qualitat  de  persona
interessada.

Assisteixen a l’acte de delimitació  la Sra. Cònsol  major,  el  Sr.  Marc
Calvet i el Sr. Jordi Tudó, consellers del Comú; els Srs. Josep Ricart
Guardia, Joan Tomàs Riba, Marcel·lí Albos Riba, Miquel Aleix Areny i
Pere Martí Bons, veïns coneixedors de la zona; Srs. Jaume Fortó i Josep
Martell,  propietaris  de  terrenys  veïns  i  persones  interessades;  Marc
Estel,  enginyer  topògraf  de  la  UTE  adjudicatària  dels  treballs  de
redacció del Cadastre, i el Sr. Àngel Grau, Secretari general del Comú.

La Sra. Cònsol major obra la reunió i s’inicien els torns d’exposicions
dels Membres de la Comissió coneixedors de la zona en relació al límit
de propietat privada i el camí comunal. 

El Sr. Jaume Fortó aporta a la comissió una foto antiga demanant que
s’incorpori a l’expedient de delimitació, en la que s’aprecia l’existència
d’un pujador que donava accés a la part superior de l’edifici propietat
de Casa Fortó, des del camí del Roc. 

De les diferents aportacions dels membres de la Comissió del Cadastre
ressalta:

 Que  existia  un  pujador  que  donava  accés  a  la  part  superior  de
l’edifici des del Camí del Roc, a través de la franja en divergència.

 Que aquest pujador només donava servei a Casa Estanyet (Jaume
Fortó).
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 Que aquest pujador partia des de l’indret on es trobava un escala de
pedra  que  donava  accés  a  la  finca  propietat  de  Casa  Jaumetó,
adossada a la paret de sosteniment de la seva finca.

 Que el criteri aplicat per les diferents comissions del Cadastre en
totes les altres zones de la parròquia, és que els pujadors que donen
servei exclusiu a edificis o finques particulars són propietat privada.

 Que  les  arquetes  registrals  situades  a  la  franja  en  divergència
corresponen  a  serveis  de  FEDA  i  STA,  i  solament  serveixen  als
edificis propietat del Sr. Fortó.

Acabat el torn d’exposició de parers es formalitza l’acta en la qual fan
constar, per unanimitat de tots els membres de la Comissió, la resolució
que es transcriu literalment: “Segona delimitació a petició del Comú
per determinar el límit entre el camí comunal i la propietat privada. La
comissió aprova el límit amb camí segons els límits de la parcel·la núm.
7L00001 inscrita amb divergència al Cadastre de la Parròquia”. (De
núm. 3, s’acompanya l’acta de la Comissió del Cadastre, de data 29 de
juliol del 2011).

El   Sr.  Josep Martell  Sansa,  mitjançant  el  seu Lletrat,  demana que
consti a l’acta la manifestació següent: “El Sr. Martell manifesta la seva
disconformitat amb la delimitació pel fet que s’atribueix al Sr. Fortó una
porció de terreny que segons el Sr. Martell és comunal”. 

Acabada  la  delimitació  s’informa  als  presents  que  els  actes  de  la
Comissió del Cadastre son actes de tràmit, i per tant el Comú haurà
d’examinar la seva proposta i sotmetre a informació pública l’expedient,
als efectes pertinents.

Feta la lectura de l’informe per part del Sr. Secretari, la Sra. Cònsol Major
cedeix la paraula al Sr. Marc Calvet, conseller d’Urbanisme, per tal que
aporti informació complementària. El Sr. Marc Calvet exposa el següent:

S’informa que el Comú ha donat dues llicències d’edificació, la primera
l’any 2003 i  la  segona l’any 2010,  que poden afectar  a una petita
superfície de terreny situada a la part est de la parcel·la en procés de
delimitació. 
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D’altra part, s’informa també que el Sr. Josep Martell Sansa a) Jaumetó,
ha presentat una demanda davant la Batllia contra el Comú d’Escaldes-
Engordany, demanant que es condemni al Comú a inscriure la parcel·la
de referència com a propietat del Comú d’Escaldes-Engordany, en la
categoria de terreny demanial. El termini per a contestar dita demanda,
que fou presentada el  dia 18 de juliol,  acaba el dia 5 de setembre
vinent. És per aquest motiu que el Comú ha d’iniciar els tràmits amb
l’objectiu de complir el seu deure de delimitar els terrenys privats amb
els terrenys públics.

L’acord que avui es sotmet a la consideració del Ple està regulat per
l’article  33  de  l’Ordinació  del  cadastre,  i  té  com  a  finalitat  poder
recollir,  durant el termini d’informació pública, totes les al·legacions,
observacions i documentació que es pugui aportar a l’expedient, per tal
de proveir  al  Comú dels majors elements de judici  per a prendre la
resolució corresponent. 

Pren la paraula seguidament el Sr.  Francesc Casals, plantejant en la seva
intervenció la necessitat d’aclarir el sentit de l’acord que es pretén adoptar,
atès que a ell no li queda clar si el Comú té alguna posició o suposició
sobre la titularitat del terreny en qüestió. Això, que evidentment no tindria
importància en el cas d’un litigi que només afectés propietats particulars,
sí que la té quan s’ha de dirimir si una propietat és pública o privada. 

Responent a la pregunta, la Sra. Cònsol Major exposa que el Comú avui no
aprova res, en relació a si aquell tram és públic o és privat. El Comú l’únic
que  aprovarà  avui,  donat  el  cas,  és  sotmetre  a  exposició  pública  un
expedient  que  es  sustenta  en  l’acte  de  delimitació  que  va  realitzar  la
Comissió del Cadastre el passat dia 29 de juliol. Com que des del Comú
tampoc s’està segur de quin tram és públic i quin tram és privat, és recull
el treball de la Comissió del Cadastre i es sotmet a informació pública. És a
dir, només s’acorda sotmetre a informació pública una informació que han
aportat veïns de la zona, i transcorregut el mes d’informació pública, en
funció  de  les  al·legacions  que  s’obtinguin,  és  quan  el  Comú haurà  de
decidir una cosa o una altra.

El Sr.  Francesc Casals fa notar que, en tot cas, els veïns membres de la
Comissió s’inclinen per l’opinió que el terreny en qüestió és de propietat
particular. Pel que fa a la votació d’avui tal com la planteja la Sra. Cònsol,
avança que s’abstindrà, i diu que també s’abstindria si el Comú s’hagués
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de pronunciar avui sobre la titularitat del terreny, atès que considera no
tenir prou elements de judici per avalar una tesi o altra. Ara bé, amb les
degudes reserves, expressa que tenint en comte que hi ha llicències de
construcció autoritzades, a primera vista ell s’inclinaria més a pensar que
aquell terreny és de titularitat pública.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per majoria, el Ple aprova la
publicació de l’expedient de delimitació de referència:

 Han votat a favor els Srs. i les Sres. Cònsol Menor, Trini Marin, Pere
Moles,  Marc  Calvet,  Magda  Sinfreu,  Nuri  Barquin,  Mabel  mateu  i
Eduard Molné.

 S’ha abstingut el Sr. Francesc Casals.

5. Proposta d’aprovació provisional  del  Pla de Gestió  de la
Vall  del  Madriu  –  Perafita  –  Claror,  conforme a  l’article
16.3 de la Llei 9/2005, del patrimoni cultural d’Andorra.

La  Sra.  Cònsol  Major  presenta  la  proposta  presentada,  advertint  que
considera important fer un preliminar històric sobre l’evolució del conjunt
d’actuacions que motiven i justifiquen la proposta que avui es posa a la
consideració del Ple. Exposa el següent:

Antecedents:

Per Decret de 19 d’octubre del 2005, el Govern va declarar la vall del
Madriu-Perafita–Claror patrimoni mundial, com a bé immoble d’interès
cultural en la categoria de paisatge cultural.

Els  Comuns  d’Encamp  i  d’Escaldes-Engordany  van  interposar  un
conflicte  de  competències  davant  del  Tribunal  Constitucional  contra
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aquest  Decret  de  declaració  i  els  Decrets  posteriors  pels  quals  es
fixaven la zona d’entorn de protecció del bé i els criteris arquitectònics i
urbanístics que havien de regir les intervencions dins del bé declarat i
el seu entorn de protecció.

El Tribunal Constitucional va resoldre el conflicte de competències per
Sentència de 20 de juny del 2006.

Aquesta sentència, en síntesi, estableix:

1. En relació a la carta institucional del 29 de gener del 2003 i al
conveni de París del 16 d’octubre del 1972:

El Tribunal declara que la carta institucional de 29 de gener del
2003, anomenada “Carta de la vall del Madriu-Perafita-Claror” entre
els  Comuns  d’Encamp,  Andorra  la  Vella,  Sant  Julià  de  Lòria,
Escaldes-Engordany  i  el  Govern  d’Andorra,  és  un  document
irrellevant  en el  marc del  conflicte  de competències,  doncs  -cito
textualment el passatge de la sentència-, ... un acord signat entre el
Govern  i  quatre  Comuns  no  pot  modificar  per  via  convencional
l’ordre  de  les  competències  establert  per  la  Constitució,  ja  que
aquest no està a la seva lliure disposició.

En relació al conveni de París del 16 d’octubre del 1972, el Tribunal
declara que aquest no pot tenir cap incidència sobre el repartiment
de competències, en la mesura en que la seva aplicació ha de fer-se
“respectant plenament la sobirania dels Estats sobre el territori del
patrimoni cultural  i  natural.   Allò implica que la conservació i  la
protecció d’aquest patrimoni han de ser regulades d’acord amb les
normes internes, fins i tot en matèria de competències.

Per tant, a criteri del Tribunal Constitucional, ni la Carta de la vall
del Madriu-Perafita-Claror ni el Conveni de Paris poden oposar-se al
sistema competencial establert per la Constitució. 

2. En relació a la competència del Govern en matèria urbanística i de
gestió i administració de béns comunals:

El Tribunal declara que les competències reservades al Govern en
matèria de cultura l’habiliten per declarar béns immobles d’interès
cultural (i, més concretament, paisatges culturals com el de la vall
del Madriu-Perafita-Claror) i també per fixar els criteris necessaris
per garantir l’eficàcia de la declaració i condicionar les actuacions
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públiques  i  privades  de  contingut  urbanístic  i  arquitectònic
susceptibles de desenvolupar-se dins de l’àmbit protegit.

El Tribunal estableix que les competències reconegudes als Comuns
per  gestionar  i  administrar  els  béns  que  integren  la  propietat
comunal, i les competències urbanístiques que els hi corresponen
en relació al territori ocupat pel paisatge cultural i el seu entorn de
protecció,  no  exclouen  la  possibilitat  que  el  Govern  (segons  el
Tribunal,  l’Estat)  exerceixi  en  aquest  àmbit  territorial  la  seva
competència en matèria de cultura.

Torno a citar textualment la sentència: el Govern “en exercir aquesta
competència, és a dir, en fixar aquests criteris, ha de respectar les
competències dels Comuns en matèria d’urbanisme i de gestió dels
seus béns comunals. Això vol dir que els criteris esmentats han de
ser aquells estrictament necessaris per preservar els valors estètics,
històrics i culturals del bé protegit”.

Per concloure, el Tribunal declara que el Govern és competent per
dictar  els  Decrets,  sempre  que  respectin  les  competències  dels
Comuns  en  matèria  d’urbanisme  i  de  gestió  dels  seus  béns
comunals.
 

3. En relació a l’autogovern dels Comuns:

Els Comuns d’Encamp i Escaldes-Engordany van al·legar també que
s’estava  vulnerant  el  seu  autogovern,  en  base  a  que  els  Decrets
atribuïen al ministre titular de la Cultura la facultat d’autoritzar de
forma prèvia i preventiva totes les obres i les intervencions sobre el
paisatge cultural i  el seu entorn de protecció, fins que hagi estat
aprovat l’instrument de protecció, ús i gestió.

El  Tribunal  va  desestimar  aquesta  pretensió,  declarant  que
l’autorització  prèvia  del  ministre  no  excloïa  la  del  Comú  i,  molt
particularment, que aquesta mesura era de caràcter provisional, amb
un  límit  màxim  de  18  mesos  a  comptar  des  de  la  data  de  la
declaració del paisatge cultural. De fet, aquest termini es va exhaurir
el 19 d’abril del 2007.

Per tant, el Tribunal va considerar que no hi havia vulneració de
l’autogovern dels Comuns, en tractar-se d’una mesura provisional.
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Pla de Gestió proposat pels 4 Comuns:

Resolt el conflicte de competències i seguint les pautes establertes pel
Tribunal  Constitucional,  els  quatre  Comuns  inicien  els  treballs  de
redacció  del  Pla  de  Gestió  de  la  vall  del  Madriu-Perafita-Claror,
conforme a l’article 16.3 de la Llei 9/2005, del patrimoni cultural.

Així mateix, d’acord amb la regulació que fa la mateixa Llei a l’article
12.3,  els  Comuns van incorporar  en els  seus POUP els  Decrets  del
Govern que fixen els criteris arquitectònics i urbanístics que regeixen
les  intervencions  sobre  el  bé  declarat  i  sobre  els  seus  entorns  de
protecció.

El  document  que avui  es  sotmet  a  la  consideració  del  Ple  ha estat
consensuat amb la resta dels Comuns implicats i és fruit de nombroses
reunions de treball. Amb aquest document els Comuns volen assegurar
la conservació, protecció, el desenvolupament sostenible i acreixement
del patrimoni natural  i  cultural  de la vall  declarada Patrimoni  de la
Humanitat,  amb  tots  els  seus  valors  i  amb  les  següents  finalitats
específiques:  protegir  i  preservar  els  recursos  naturals  i  el  paisatge
cultural,  la  fauna i  la  flora,  el  patrimoni  arqueològic,  rehabilitar  els
cortals  i  les  construccions  preexistents,  protegir  l’agricultura,  la
ramaderia  i  els  boscos,  regular  la  caça  i  la  pesca,  organitzar  les
activitats susceptibles de desenvolupar a la vall, definir el marc jurídic
competencial  amb  la  creació  dels  òrgans  de  gestió,  determinar  la
creació i les funcions del Consell  assessor dels òrgans de gestió,  el
règim  d’explotació  i  d’implementació  dels  objectius  i  finalment,
determinar el règim econòmic i financer ajustat a la Llei de les finances
comunals, i un règim de contractació adaptat a la Llei de contractació
pública.

En un altre ordre, s’ha volgut complir els terminis exigits  pel Comitè
del Patrimoni Mundial de la UNESCO, el qual ha establert com a data
límit per presentar el Pla de Gestió, el dia 1 de febrer del 2012.

Els Comuns implicats hem volgut que aquest document no sigui un text
rígid,  sinó  un  marc  de  partida  i  per  tant,  hem previst  que  la  seva
implementació tindrà lloc mitjançant programes que quedaran annexats
al mateix, tant bon punt l’òrgan de gestió iniciï  el seu treball  i  vagi
desenvolupant la seva tasca.

Per a cloure la meva intervenció els informo que els Comuns d’Encamp,
Sant Julià  de Lòria  i  Andorra la  Vella,  en els  seus respectius  Plens
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celebrats recentment, han aprovat aquest Pla de Gestió de la Vall del
Madriu–Perafita–Claror,  per  unanimitat.  En  el  cas  que  el  Comú
d’Escaldes-Engordany avui doni els seu vistiplau al document que es
sotmet a la seva consideració, aquest Pla de Gestió, d’acord amb la Llei
9/2005, quedarà pendent de rebre l’informe favorable previ i preceptiu
per  part  del  Govern,  tràmit  indispensable  per  a  la  seva  aprovació
definitiva i posterior publicació.

Closa l’exposició de la Sra. Cònsol Major, el Sr.  Francesc Casals  demana
aportar-li resposta i fixar el seu posicionament en relació al Pla de gestió
presentat. Exposa el següent:

Abans d’entrar en la intervenció pròpiament dita,  en primer lloc faré
referència en un parell de coses que vostè, Sra. Cònsol, ha dit. 

Diu que el Pla està consensuat amb els altres Comuns, i jo no ho posaré
en  dubte,  però  aquest  Comú  és  la  primera  vegada  que  veu  aquest
document. M’explicareu desprès, si de cas, quina comissió l’ha vist i qui
l’ha treballat des del primer de gener del 2008. Jo formo part de sis
comissions d’aquest Comú -a les que no hi assisteixo rebo les actes- i el
Comú d’Escaldes aquest document el veu avui per primer cop, al cap de
set  anys  de  l’acceptació  de  la  candidatura  per  part  de  la  UNESCO.
Desprès,  si  s’ha  consensuat  amb  els  altres  comuns,  algú  el  deuria
consensuar, però el Comú d’Escaldes-Engordany, si més no en aquest
mandat, no l’ha vist fins avui. És clar que s’ha pogut veure en privat,
com  en  el  meu  cas  quan  me’l  vau  lliurar,  però  el  Comú  o  alguna
comissió del Comú no l’ha vist mai. 

I l’altra cosa que vull dir sobre la seva intervenció, és referent a la seva
explicació sobre la sentència del Tribunal Constitucional.  Precisament
perquè hi ha dos sentències del  Constitucional  que diuen que no es
poden  vulnerar  les  competències  comunals,  però  no  diuen  que  els
decrets i les lleis ho facin. Més ben dit, diuen que aquests decrets no
amenacen  enlloc  les  competències  comunals,  i  per  tant,  em  consta
d’entendre perquè aquest document està basat en la defensa d’això. 

Però bé, entrant en el que li volia dir sobre el que opino d’aquest Pla de
Gestió, ja li avanço que jo penso que no s’hauria d’aprovar. S’hauria de
posposar la seva aprovació i se n’hauria de redactar un altre. 
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D’això últim en podem parlar, però pel moment, com a mínim s’hauria
de posposar l’aprovació fins que tothom que ha de participar en aquesta
gestió segons el que diu el propi document, l’hagi pogut veure i dir la
seva  opinió,  cosa  que  llegeixo  a  la  premsa que reclama molta  gent.
Aquestes opinions són les meves, però quedi clar que també represento
aquí al Partit Socialdemòcrata, i les opinions són compartides, com s’ha
vist en les manifestacions recents de l’executiva del grup parlamentari i
també en les actuacions de l’anterior govern en el tema de la vall del
Madriu. 

Jo no aprovaré aquest pla de gestió, bàsicament per tres raons que passo
a explicar:

1) La primera és que al meu entendre aquest document no és un pla de
gestió. Si vostès senten un mínim de curiositat i van a internet a buscar
informació de la UNESCO trobareu suficients exemples del que aquella
gent -que alguna cosa en deuen saber- entenen per pla de gestió. Un pla
de  gestió  és  un  document  tècnic,  que  és  suficientment  complert  i
detallat per passar a ser aplicat sobre el terreny l’endemà de la seva
aprovació, i en aquest, per arribar a això li falten moltíssimes coses. Per
ser  un  pla  de  gestió,  li  falta  per  exemple  una  cosa  essencial;  una
descripció del bé que es vol protegir, un inventari, un mapa.... Aquí no
hi ha res de tot això. 

Li falta també un diagnòstic de la situació. Saber perquè es vol protegir,
si és que s’ha de fer, i a partir d’aquí fixar uns objectius definits molt
més clarament, ja que aquí només estant esbossats i de manera molt
genèrica. Uns objectius a curt i a llarg termini, començar a presentar els
programes  de  protecció  de  la  fauna  i  de  la  flora,  intervencions
arquitectòniques, arqueològiques... Gestió dels fluxos de visitants, com
hi aniran –a peu, en cotxe...-, a quines zones podran i en quines no. En
fi, una pila d’elements que són els que conformen un pla de gestió dels
que jo he vist com a exemple per aquests móns de Deu. De fet, hi ha un
títol que em sembla que és el tercer, dels òrgans i composició de la
Comissió de Gestió, que baixa molt al detall i que permetria, aquest sí,
formar la Comissió aquesta tarda mateix, quan això s’aprovi. Doncs el
que jo demano, i  el  que em sembla que la gent que és simplement
entesa en això i no entra en política, demana, és que la resta d’àmbits
del Pla de Gestió baixi al mateix detall  que aquest i  sigui  igualment
aplicable, perquè sinó això com a pla de gestió tècnicament no té cap
valor. I la prova és que el mateix pla, i ja ho ha dit vostè, ens diu al títol
quart,  article  39,  estudis  preliminars  i  determinació  del  calendari
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d’implementació:  “A comptar de l’entrada en vigor del present pla de
gestió, una vegada constituïts els òrgans, nomenat el Director i obtinguts
el  recursos  econòmics  necessaris,  la  Comissió  de  Gestió  celebra  les
oportunes reunions ...” i fa tots aquests calendaris. Doncs jo el que els
hi dic, perquè ho he tret de llocs que em sembla que hi entenen, és que
això justament, això que aquí s’anuncia que es farà, ha d’estar ja en un
pla de gestió. 

Per tant no el votaré, perquè tècnicament em sembla molt deficient i
d’altra part,  trobo que porta una càrrega política absolutament inútil.
Vostè ja l’ha explicat tota ella, però és que la major part del text està
destinat a això, a defensar unes competències que jo entenc que ningú
ha atacat, i que com vostè mateixa ho ha dit dos vegades, no una sinó
dos,  no  estant  amenaçades.  Per  tant,  no  calia.  Insisteix  molt  en  la
titularitat  dels  terrenys comunals,  que és un assumpte que jo  no he
sentit  mai  que  ningú discutís.  Contesta  doncs  moltes  preguntes  que
ningú ha plantejat. Quan parlo de càrrega política, si agafo el preliminar
del paràgraf segon, diu, “En complement de previsió legal, els quatre
comuns han elaborat el present Pla de Gestió que, a més de fixar les
competències  objectives  de  les  administracions...” Malaguanyada
Constitució o malaguanyades lleis,  si un pla de gestió ha de fixar les
competències dels comuns i altres administracions –s’entén el Govern-.
El meu primer argument doncs, és que és un document deficient i que
s’assembla poquíssim en un pla de gestió. El que passa, malgrat tot, és
que això seria fàcil de solucionar. Si no ho hem fet en set anys, potser
ara faltarà temps, però es tractaria simplement de fer un pla de gestió
encarregat a gent que sàpiguen de que parlen. És a dir, tècnics en gestió
mediambiental i demés, que em sembla que és la proposta que als Srs.
Cònsols els hi havia fet el Govern anterior.

2) El segon problema a mi ja em sembla molt més pelut, va més al fons
i és més preocupant;  és el de la gestió conjunta. “Els comuns estan
compromesos en  la gestió conjunta i integral del bé” és diu i és normal
que sigui així. S’entén que un territori situat en quatre parròquies i a
més,  amb  terreny  públic  i  particular,  si  no  es  gestiona  de  manera
unitària, tot ell íntegrament, és molt difícil que es pugui gestionar. 

Però és clar, llegeixo el document i em permetran que els hi vagi citant
algun article:

Per  exemple,  el  16.1:  “Cada  Comú  conserva  totes  les  seves
competències de conformitat amb els articles 79 i 80 de la Constitució i
les disposicions de la Llei qualificada de delimitació de competències, i
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les exerceix per si mateix.” Això com a mínim és poc precís, si és l’únic
que les exerceix, no calia parlar de gestió conjunta, no? “L’execució de
les  decisions  de  la  Comissió  de  Gestió  que  porten  sobre  les
intervencions  del  territori  d’una  de  les  parròquies,  és  confiada  al
comissionat del Comú corresponent,.” Gestió conjunta? Si més no em
faig la pregunta, ja que per aquest concepte no deguem entendre el
mateix els uns i els altres. Jo entenc que la gestió conjunta és que hi ha
un òrgan que decideix i executa. Si entenem per gestió conjunta que els
quatre comuns pel seu compte prenen decisions, s’ajunten en una taula
i un mateix dia les publiquen, això no és gestió conjunta, francament. 

Article 42: “La permanència de persones fora dels perímetres autoritzats
existents es limita en el temps i la regula el Comú a qui correspongui el
territori”. No, des del meu punt de vista això no és gestió conjunta.

Article  43.2,  fa  referència  als  preus  públics  i  aquí  s’arriba  al  meu
entendre al límit del còmic: “Per tant, l’ús i gaudiment privatiu del bé
declarat,  mitjançant  determinades  activitats,  situacions  i  ocupacions,
pot ésser sotmès a percepció de preus públics, acordats, segons escau,
pel Comú o Comuns interessats, o pels quatre Comuns i publicats per
cadascun d’ells.” Una unitat gestionada conjuntament i que cadascú hi
posi  el  seu preu públic?  Algú  m’ho  haurà  d’explicar,  perquè  aquí  la
definició de gestió conjunta no crec que hi correspongui.

Tampoc vull  llegir  tot  el  document,  però  considero  aquests  exemples
suficients per dir que al final, aquest document el que fa és dir que cada
Comú fa el que vol a casa seva.  Cosa que, d’altra part, em sembla una
posició perfectament defensable, tan defensable que és el que tenim ara
i,  per  tant,  per  arribar  a  aquesta  conclusió  no  calia  ni  molestar  la
UNESCO, ni el Pla de Gestió, ni set anys d’espera, ni tanta discussió, ni
tanta polèmica política. Que cada Comú fa el que vol a casa seva, ja ho
tenim ara, i a mi això em sembla inacceptable i a més, gens funcional.
Ara que he tingut ocasió de tornar a fer un mandat al Comú, i de veure
per exemple a la Comissió de Serveis Públics, la dificultat i els mesos de
treball  que  comporta  mancomunar   la  recollida  de  vidre  entre  dos
comuns, no em vull ni imaginar entre quatre Comuns com es farà. Amb
totes les matèries que hi ha per tractar a la vall del Madriu, no acabarem
mai. Serà una bona manera de que no es faci.

3) I arribem al tercer punt i el més preocupant per mi. Vostè ja l’ha
intentat desactivar i el document també ho intenta, però em sembla que
les coses no van així. També fa referència a la gestió conjunta. 
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Des  de  la  presentació  de  la  candidatura  i  des  de  que  vaig  llegir  el
document de compromís, jo i molta gent que el va llegir va entendre que
parlàvem de gestió conjunta dels Comuns i del Govern. Cosa que ens
semblava el normal, el raonable i de sentit comú. Però resulta que no.
Vostè aquest document me’l va lliurar fa quinze dies, i compti que me
l’he llegit, l’he rellegit, i el Govern no l’he sabut trobar gairebé enlloc.
Només per gestionar les sancions - la feina bruta ja va bé que li passem
a un altre-, per al finançament d’un eventual accés rodat -això seria car i
per tant que ho faci el Govern- i per aportar un assessor a la Comissió de
Gestió.

Aquí hi haurà opinions divergents, però a mi em sembla que això no és
ni una qüestió d’opinions, ja que a mi em sembla que la llei andorrana
senzillament no ho permet, i m’explico. 

La  vall  del  Madriu-Perafita-Claror  ha  estat  declarada  bé  d’interès
cultural, i sobre els bens d’interès cultural a Andorra hi té competència
exclusiva el Govern. Però no només a la vall del Madriu; a la vall del
Madriu i  a la resta del  territori  andorrà.  Nosaltres,  Comú d’Escaldes,
quan  volem canviar  una  llosa  de  Sant  Miquel  d’Engolasters  o  volem
enderrocar un edifici catalogat a la plaça Santa Anna, no ho podem fer
ni que sigui en urgència sense el vistiplau i l’autorització expressa del
Govern, com és normal perquè és de la seva competència. 

En l’urbanisme, que és evidentment una competència comunal, tenim el
tema  dels  entorns  de  protecció  dels  monuments;  aquell  tema  tan
espinós que vostè sap tan bé com jo que ha portat molts problemes als
Comuns. Però sobre això els Comuns han pogut opinar i prou. Al final
qui  diu,  qui  decideix  i  qui  fa,  perquè  és  qui  té  la  competència,  és
Govern. Per tant, al Madriu passarà el mateix que a la resta del territori
d’Andorra, només faltaria! I pretendre gestionar un bé d’interès cultural
sense el Govern em sembla que és absurd, no és funcional i a més, al
meu parer personal, va contra la Llei. 

En aquest territori hi ha elements que vostè els ha esmentat, però que
són competència del Govern o de l’òrgan nacional que sigui. És curiós
doncs,  un  article  que  parla  dels  recursos  naturals,  l’article  18:  “
Competències en matèria de recursos i riqueses naturals. En particular,
són enunciativament i no limitativament de cada Comú la propietat i
l’exercici  de  les  competències  sobre  l’ús  de  les  riqueses  naturals,
recursos  hídrics,  miners  i  altres  sense  cap  excepció” No  es  veritat!
Suposo  que  entenem  per  recursos  hídrics  sobretot  els  rius,  que  en
aquesta vall són un element cabdal. Doncs els rius, ni ara a l’Andorra
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constitucional amb Llei de medi aquàtic, ni abans, no han estat mai
competència de cap Quart ni de cap Comú, ni de ningú que no fos en el
seu moment el Consell i el Govern. 

Un  últim  detall:  això  ho  haurem de  fer  vigilar  per  algú,  haurem de
comptar  amb  els  banders,  haurem de  comptar  amb  la  policia.  Què
també els manarà el Comú ara? Que hi ha hagut algun canvi del que no
m’he assabentat? Perquè si no és així, això no és possible gestionar-ho
sense la intervenció del Govern.

I és que a més, sembla que això ens faci por.  No estem pas parlant
d’associar-nos  amb  la  màfia  siciliana;  estem  parlant  d’institucions
andorranes.  Estem  parlant  que  els  Comuns  d’Andorra  i  el  Govern
d’Andorra gestionin conjuntament un bé, un bé que es troba en quatre
parròquies, però que està a Andorra, i on per tant, els ciutadans de les
altres parròquies també han de tenir la garantia -és tant seu com dels
altres- que allò es gestionarà amb vista a l’interès nacional.

Dels tres problemes que els hi he exposat, aquest és el que fa del tot
impossible que aprovi aquest Pla de Gestió. És més, a mi em sembla
que no és possible que el Govern l’accepti, perquè un Govern del color
polític  que  sigui  accepti  un  document  que  els  retalli  tant  les
competències,  em  sembla  un  absurd.  No  el  va  acceptar  el  Govern
anterior, però tampoc va voler saber-ne res el Govern del Sr. Pintat, que
s’assemblava bastant de color polític al Govern actual. Jo entenc que el
Cap de Govern actual sigui el pare de la criatura i estigui impacient,
però això no s’aguanta. El Govern no pot acceptar un document que el
deixi fora d’un assumpte que és competència seva.

Així doncs i acabo, de moment simplement espero que no es posi a la
votació el Pla (si es vota ja han vist quina és la meva posició). Jo el que
demanaria és que el reconsideréssim, que el tornéssim als seus autors i
que fessin un autèntic pla de gestió, amb molta més càrrega tècnica i
menys càrrega política, i si pot ser, conforme a la Llei andorrana. Gràcies

La intervenció del Sr. Francesc Casals evidencia una divergència de parers
amb la Sra. Cònsol Menor que es manté en les intervencions subsegüents
d’ambdós; intervencions que a continuació és transcriuen:
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Sra.  Cònsol  Major: Gràcies  Sr.  Casals.  Doncs  sí  que  sotmetrem  a  votació  aquest
document avui. Jo he insistit molt en el tema de les competències i amb les sentències
del Tribunal Constitucional, perquè vam estar uns quants anys, els Comuns d’Encamp i
el d’Escaldes-Engordany, defensant les competències comunals. Nosaltres, un cop es
va haver aclarit tot el tema competencial, que és el que he explicat abans, és quan ens
vam posar a treballar amb els assessors jurídics dels quatre comuns i les comissions
amb els cònsols majors i  cònsols menors.  És veritat  que aquest document no s’ha
treballat en la Comissió de Medi Ambient o en la que pugui ser, però jo personalment,
a la Comissió de Finances, fa un any exactament  li vaig donar el document que avui
sotmetem a aprovació.

Sr.  Francesc  Casals:  Sra.  Cònsol,  no la  puc deixar  continuar.  Vostè em va donar el
document fa quinze dies i el Comú no l’ha treballat. Vostè me’l va donar quan l’anterior
cònsol era a l’estranger i vaig entendre que va quedar encarregada d’ensenyar-me’l.
Me’l va ensenyar, li vaig agrair aquell dia i ara li torno a agrair, però això no té res a
veure amb el fet que el Comú no ha vist el document com l’estem veient avui, i en cap
comissió. I si us plau, no em vingui a recordar que me’l va donar. Només faltaria que
no me’l donés. Que porto tres anys i mig demanant-lo i que vinc a aquesta sala, també
li recordo!

Sra. Cònsol Major: Bé, li vaig donar ara fa un any, com vostè diu, li vaig explicar també,
i és el mateix document que es sotmet avui a aprovació. Vostè té una opinió diferent a
la que tenim nosaltres i jo la respecto totalment, però  hem estat molts anys treballant
en  aquest  document,  i  ens  hem assessorat  amb els  assessors  de  quatre  comuns,
assessors jurídics, i jo avui el sotmetré a l’aprovació.

Sr. Francesc Casals: Veu com ho diu vostè mateixa: hi han treballat juristes i us heu
assessorat amb juristes, que està molt bé, però per un pla de gestió -no ho dic jo, ho
diuen  els  que  hi  entenen-  no  n’hi  ha  prou.  L’han  de  treballar  tècnics  en  gestió
mediambiental, suposo que entesos en arqueologia... i coses que jo ni sé. Perquè és
com les instruccions de la rentadora, que no les fa pas l’advocat de l’empresa. S’ha
d’entendre que és un pla de gestió. Un pla de gestió és una cosa molt més tècnica que
aquesta bola de defensa política de principis i juristes que veuen vostès. Un pla de
gestió són unes instruccions que diuen que a partir dels tres mesos que venen hem
d’atacar directament el bosc, al riu hi ha perill, aquí s’ha d’anar-hi de pressa, allò altre
pot esperar,  aquí no pot passar ningú amb moto... i coses per l’estil. El punt de detall
que, insisteixo, vostès mateixos han baixat amb la Comissió de Gestió, amb el personal,
amb el que cobra, amb el càrrecs reduïts que hi ha. O sigui que està tot detallat.
Perquè en set anys no heu tingut temps de detallar tota la resta? És això el que no
entenc,  perquè  això  s’assembla  a  un  pla  de  gestió  com  un  ou  a  una  castanya,
senzillament.

Vagin  a  mirar-ho,  demanin  a  informació.  L’altre  dia  es  va  publicar  a  la  premsa
d’Andorra un pla de gestió  des Vals de la Loire o similar. Si es fa comparatius ja es
comença a veure.   Perquè es curiós,  en el  nostre document es demana a algunes
entitats mediambientals, a la UNESCO, de participar en la gestió,  i  l’aprovem avui
sense que ni tan sols l’hagin vist. Per això, quina opinió ens donaran? Per això els
demano de posposar l’aprovació. No es pas la meva opinió que dono aquí ni la del PS ,
jo la dono perquè estic aquí per donar-la. El que vull dir és que molta gent i entitats
interessades, que vostès mateixos els hi demanen que s’impliquin ni que sigui com
assessors, no hauran vist el contingut del Pla fins que el Comú ja l’hagi donat per bo. I
això a mi no em sembla normal, perquè sobretot objectivament i comparant amb plans
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de gestió que ja existeixen de molts territoris que estan a la llista de la UNESCO, doncs
aquest no rutlla. 

I si hem de passar a votar, hi ha una última cosa que no em puc estar de dir-la perquè
si no, com es diu vulgarment, rebento. A mi, després de set anys d’espera i arribar ara
a aquest punt, a última hora, de pressa i al mes d’agost -no per part del Comú sinó del
Govern, de l’anterior Cònsol i ara Cap de Govern- em fa una sensació que no voldria
que se’m confirmés, però la veritat és que tinc gairebé la certesa que és un document
que a la pràctica està fet, servirà, o hauria de servir, per tapar l’expedient de cara a la
UNESCO, però també perquè ens diguin que no és acceptable. I deixi’m dir-li la última
cosa, jo penso que seria dramàtic que la UNESCO ens digués: mireu si no hi teniu
interès  ens  en  tornem  i  aquí  us  ho  deixem.  La  vall  no  es  mourà  d’allà  on  és,
evidentment, però jo penso que seria dramàtic. Aquesta impressió que tinc m’agradaria
que se’m desmentís, però veig que serà difícil. Gràcies

Sra.  Cònsol  Major: Bé,  doncs  jo  li  desmenteixo,  perquè  com vostè  diu  hem estat
treballat durant set anys, però també és cert que durant el primer mandat vam estar
defensant les competències a nivell comunal, i va ser quan vam tenir la resposta del
Tribunal Constitucional que vam començar a treballar amb els nous equips comunals
que hi havia en el segon mandat. 

El que voldria tornar-li a dir és que nosaltres, els quatre Comuns, les persones que hi
hem treballat i la resta de Comuns l’han aprovat tots per unanimitat, doncs pensem
que és un document de base. Hem baixat molt el detall quant al personal, com vostè
diu, perquè el que volem és començar a treballar, i que quan hi hagi personal, doncs
que  sigui  coneixedor  de  tot  el  que  es  pugui  desenvolupar  dins  aquella  vall,  per
començar a treballar i anar ampliant aquest document, amb programes a mida que es
vagin desenvolupant i anar creant annexes a aquest document. És veritat que és un
document  de  base  i  que no s’ha  baixat  al  detall,  però  volem que s’hi  comenci  a
treballar ara. Pensem també que és un document adaptat a la normativa que tenim al
nostre país i que compleix la normativa actual. Aquesta és la nostra opinió, i per això jo
no ajornaré la proposta d’aprovar-lo, sinó que el sotmetré a l’aprovació tal i com està a
l’Ordre del dia. 

Sr. Francesc Casals: Doncs si em permet, ja que hem de votar, tinc una última demanda
pel mateix que li he dit en el punt anterior, que si no tinc prou elements per votar a
favor o en contra, doncs no puc. Aquest document, vostè fa quinze dies que me’l va
donar per segona vegada; la primera és veritat que fa un any. L’he llegit i l’he rellegit, i
em semblava que l’havia entès tot ell, però hi ha un article que no, l’article 47 “Dació
de béns immobles en pagament de deutes tributaris i altres”. És evident que aquest
document l’ha redactat gent que té coneixements i vocabulari jurídics; jo no els tinc i
els demanaré sisplau que me’l llegeixin i me l’expliquin, perquè no he entès el que
volia dir.

Atenent  a  la  demanda  del  Sr.  Francesc  Casals,  la   Sra.  Cònsol  Major  demana  al
Secretari General que doni lectura a l’article i n’expliqui la significació:

L’article diu: “Quan, en aplicació de les disposicions de l’article 36 de la Llei de 16
de juliol de 2003, es faci dació en pagament de deutes tributaris o d’altre tipus dels
que sigui creditor el Govern, de béns i drets mobles i immobles de titularitat privada
situats en la zona del bé declarat, el donatari dels mateixos serà el Comú o Comuns
en el territori del qual se situï el bé o dret objecte de dació, a qual fi el Comú o
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Comuns interessats se subrogaran en l’adquisició, sense que  el Comú, beneficiari de
la dació, hagi de satisfer l’import del qual el Govern sigui creditor.”

Explica el Secretari General que la Llei de les finances comunals diu que hi ha una
fórmula pel pagament de deutes tributaris que és la donació de béns. Si el deutor no
pot pagar en líquid, pot pagar amb espècies o amb béns immobles. En aquest cas, el
que pretén el Pla de Gestió és que si el Govern cobra algun deute d’un ciutadà amb
un  terreny  de  la  zona  declarada  de  la  Vall  del  Madriu-Perafita-Claror,  aquest  bé
passarà immediatament a nom del Comú al qual pertany el terreny, sense que aquest
hagi que tornar al Govern l’import del deute saldat. 

Sr. Francesc Casals: Així, que ja ho havia entès! O sigui, que si jo tinc un deute amb el
Govern i pago amb aquest terreny, el Govern aquest deute no el cobra. Jo entrego la
feixa que tinc a Ràmio, l’entrego al Govern, però el Govern l’ha de donar al Comú i
aquest no li ha de pagar el deute al Govern. Carai! No m’estranya que l’hagueu deixat a
fora al Govern, si a sobre li poseu la mà a la butxaca. Pot ser molt jurista qui ho ha
redactat, però això no s’aguanta. És ben bé com ho dic això: si jo tinc un deute amb el
Govern, d’impostos de sancions o el que sigui, no tinc metàl·lic per pagar-lo, però tinc
uns terrenys al Madriu, els valorem i dic: mireu Sr. Ministre, quedis això i em dóna un
rebut. I ell diu: no, que això li has de donar al Comú i el Comú ja m’ho pagarà. I el
Comú diu: no,  que no t’ho pagaré. Total, que el Govern es queda sense cobrar. Doncs
deu n’hi do! El ministre de Finances que avali i accepti aquest document rebrà la meva
felicitació pública. Quina explicació té això, Sra. Cònsol? Que el Comú recuperi els
terrenys perquè no n’hi hagi de propietat del Govern, jo ja ho puc entendre. Però que
no pagui el deute? Parlo amb la Sra. Cònsol que és la que presideix, però si hi ha algun
conseller que hagi treballat aquest Pla i m’ho vol explicar, li agrairé. 

Sra. Cònsol Major: Això surt de la Llei de finances comunals; no ens ho hem inventat
nosaltres! 

Sr. Francesc Casals: Doncs a revisar les dos. Eh que l’entén la meva estranyesa? Si
vostè fos ministra de Finances d’algun govern, acceptaria que jo li pagués el deute al
veí del costat, en comptes de pagar-li a vostè?

Sra. Cònsol Major: Ho diu la Llei

Sr. Francesc Casals: A veure, però és que això no es pot aguantar. Per molt que ho digui
la Llei, si vostès veuen que no es pot aguantar, ha de desaparèixer d’aquí. Ara, que
vostès continuen votant un document amb això, doncs em sembla perfecte,  es pot
votar tot. Però això no es pot aguantar. El Sr. Cap de Govern, amb qui hi deuen parlar
més que jo, està d’acord amb això? En cobrar els deutes a través d’un tercer i acabant
no cobrant-los? Així tampoc deuen estar tant malament les finances públiques, si es
poden permetre prescindir de cobrar els deutes. 

Donant per tancat el torn d’intervencions, la Sra. Cònsol Major sotmet a
l’aprovació del Ple la proposta presentada, en el benentès, explica, que
aquesta aprovació tindria caràcter provisional, atès que d’aprovar-se, el Pla
serà tramés al Govern per que l’examini i emeti el seu dictamen:
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 Voten  a  favor  de  la  proposta  presentada  els  Srs.  i  les  Sres.  Cònsol
Menor,  Trini  Marin,  Pere  Moles,  Marc  Calvet,  Magda  Sinfreu,  Nuri
Barquin, Mabel Mateu i Eduard Molné.

 Vota en contra de la proposta presentada, el Sr. Francesc Casals.

I, per majoria, el Ple el Ple aprova la proposta d’aprovació provisional del
Pla de Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror

6. Informes de caràcter general

La Sra. Cònsol Major informa als consellers que tenen a disposició una
còpia en suport informàtic del llibre d’actes corresponent a les sessions
celebrades durant l’any 2010. El relligat imprès es troba al despatx del
Secretari General.

7. Precs i preguntes

La Sra.  Cònsol  Major  demana als  presents  si  disposen d’algun prec i/o
pregunta a formular.

I no havent-hi cap prec ni pregunta a formular, s’esgota l’ordre del dia de la
sessió d’avui. Essent les 17:00 hores, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió.

       Vist i plau P. o. del Comú
LA CÒNSOL MAJOR EL SECRETARI GENERAL
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